
L’energia i els residus a 
la República Catalana

Centre d’Ecologia i Projectes 
Alternatius
(CEPA-Ecologistes de Catalunya).



Els residus, un greu problema per resoldre a 
Catalunya



Generació i destinació dels residus municipals 
a Catalunya

Font: elaboració pròpia CEPA-EdC, segons les dades de l’ARC

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

rebuig

orgànica

envasos lleugers

paper

vidre

altres



Objectius

2006/12 
ROGREMIC

Resultats

2015
Objectius 
PRECAT20

FORM 55% 34 60%

vidre 75% 71 80%

paper 75% 56 75%

envasos 25% 33 80%

total 48% 30,5% 55%

Objectius i resultats de recuperaciObjectius i resultats de recuperacióó materialmaterial

Font: elaboració pròpia, segons les dades de l’ARC





L’Estratègia Catalana residu zero



• Iniciativa Internacional. Implica que el metabolisme de ciutats i regions 
passi de ser lineal a circular

• A Catalunya al 2011 neix com de la societat civil davant la manca de 
solucions a la problemàtica dels residus. Espai comú per obrir el debat 
social cap a un canvi de model gestió producció, consum i gestió residus

• L’ECRZ proposa un canvi de paradigma i de model de producció, gestió
de residus i consum.

• Proposa avançar amb rapidesa cap a un model on no es produeixi res 
que no pugui ser reparable, reutilitzable, reciclable o compostable i torni 
al cicle productiu.

• Invertir les tendències; objectiu 2024: 
• Reduir: màxim 1kg/hab/dia de generació
• Recuperar un 70%
• Menys de 100Kg/hab/any de rebuig
• Menys del 4% d’impropis a la FORM.

• Calendari de transició d’abandonament de tot tipus d’incineració. 
Comunicació de la Comissió UE del 26/01/2017  paquet d’Economia 
circular: planteja no finançar la incineració, no construir-ne més i aplicar 
la jerarquia prioritzant la recuperació material.

El Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero: una alternativa per al 
canvi de paradigma, per engegar un procés de transició,..



Establir un nou marc normatiu propi, una Llei Catalana 
de Prevenció de residuos i d’ús eficient dels recursos:

• Eina per a una transició cap a un model de producció i 
consum que redueixi l’explotació de recursos, la reducció
de residus i que permeti la reintroducció dels residus.

• Marqui directrius d’un canvi efectiu: posant instruments 
per reduir i evitar la producció de residus (un sol ús, curta 
durada,...) afavorint la reutilització, la venda a granel, 
implantar el SDDR (envasos i altres productes),…amb
instruments i recursos.

• Definint la Responsabilitat ampliada dels productors
(interiorització de costos) per impulsar la modificació del 
model productiu.

• Establir els mecanismes de fiscalitat ambiental que 
entre d’altres podrien apuntar cap a incentius econòmics 
ambiciosos i una distribució de responsabilitats justa

• A Catalunya la formen quatre sectors de la societat: 
– 65 ajuntaments, amb mocions aprovades
– Totes les universitats públiques catalanes, 
– 30 entitats socials i plataformes, 
– Suport de 30 empreses 

• S’han celebrat 4 Fòrum i el V es celebrarà abans de 
l’estiu



Directrius i mecanismes per una transició cap a Residu Zero en la 
futura República Catalana

• Revocació del PRECAT20 i PRIFRECAT20 i replanteig del model continuista, cal definir 
estratègies i objectius ambiciosos i valents

• Alguns elements clau pel disseny d’un model en direcció Residu Zero:
– Disseny segons els àmbits territorials del PTGC:  objectius específics segons les seves 

peculiaritats (indicadors, avaluació permanent,..), 
– Obligatorietat: compliment objectius, evitar l’anonimat, responsabilització individual i 

col·lectiva i posar fre al rebuig,
– Prioritats principals: minimitzar generació i recuperar la FORM en quantitat i qualitat, 
– Infraestructures de tractament: criteris de proximitat, suficiència i simplicitat. 

Prioritzar un Pla de plantes de tractament de la FORM (plantes de compostatge 
agrícola o descentralitzades) i de tiratge eficients, 

– Prioritzar als models de selecció i recollida més eficients i que frenin l’anonimat 
(recollida porta a porta, abandonar el contenidor groc, Sistemes de dipòsit (SDDR),..), 

– Mesures econòmiques i fiscals incentivadores: transparència, desplaçar la 
responsabilitat pública a  la privada (eina útil RAP), augmentar els cànons de 
disposició equiparant el cost de la incineració i l’abocament, incentius a municipis 
millors resultats,..

– Inversió en campanyes d’educació ambiental: mínim cada 2 anys i un mínim 
d’1€/habitant,  

– Calendari de transició d’abandonament de tot tipus d’incineració: sigui quin sigui el 
seu format ( en massa, CDRs, ...)

– Llei de Prevenció que posi instruments per frenar la generació de residus: replantejant 
la producció cap a la producció neta i l’ecodisseny, una reindustrialització amb criteris 
d’ecoeficiència i de tancament dels cicles de la matèria,







• Cal resoldre els més de 20 conflictes d’agressions al 
territori causats per infraestructures de final de 
canonada de tractament de residus, 

• Cal més que mai, modificar la normativa, eina per 
avançar cap al Residu Zero. Demanem el suport per a 
la redacció i aprovació d’una Llei Catalana de 
Prevenció de residus i ús eficient dels recursos (que 
integri i actualitzi la Llei Reguladora de Residus). 

• Proposem l’incorporació d’ERC en la co-rredacció
d’aquesta iniciativa de Llei.   

• Convidem les forces polítiques del país al Vé Fòrum 
ECRZ, previst pel 1r. semestre 2017, per aprofundir 
les propostes del canvi d’orientació i model, 
normativa,...que ens portin a un nou model de futur!!

• Proposem que els municipis on tingui presencia ERC 
es presentin mocions, acords de suport a l’ECRZ, al 
SDDR, a la Llei reguladora i incorporar-se a la Xarxa 
de municipis de l’ECRZ.

• Esperem el suport d’ERC en aquesta línia de treball 
de transició cap a la República catalana.

Gràcies per la vostra atenció,


